
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลภักดชุีมพล ชัยภูมิ 
ระเบียบปฏิบัติเลขที่  SP-PCT-03 Rev 00  
เร่ือง แนวทางการให้ค าปรึกษาก่อนและหลัง 

การตรวจหาเช้ือโรคเอดส์ 

 
 
 
 
 

 ช่ือ/สกลุ หรือคณะกรรมการ/ทีม วนั/เดอืน/ปี 
จดัท าโดย งานสุขภาพจติ กมุภาพนัธ์  2557 
ทบทวนโดย   

อนุมัตโิดย ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
ภกัดชุีมพล 

 
(นพ.วชิิต  รุ่งพุทธิกลุ) 
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โรงพยาบาลภักดีชุมพล 

 

หน้าที ่2/6 

ระเบียบปฏิบัติ (System  Procedure)  เลขที ่  SP-PCT-03 Rev 00  แก้ไขคร้ังที ่ 00 

เร่ือง : แนวทางการใหค้  าปรึกษา
ก่อนและหลงัการตรวจหาเช้ือ
โรคเอดส์ 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง : ER/IPD/OPD 
/NCD/DR./Lab/PCU/LR 
 

วนัทีเ่ร่ิมใช้ 
              กุมภาพนัธ์ 2557 

ผู้เรียบเรียง  : งานสุขภาพจิต ผู้อนุมัติ 
 

ผู้อ านวยการ 
โรงพยาบาลภักดีชุมพล 

 
สารบัญ 
ตอนที ่                                            หัวข้อ  
1.0 วตัถุประสงค ์
2.0 ขอบข่าย 
3.0 ค านิยามศพัท ์
4.0 เอกสารอา้งอิง 
5.0 นโยบาย 
6.0 ความรับผดิชอบ 
7.0 วธีิปฏิบติั 
8.0 เคร่ืองช้ีวดัคุณภาพ 
9.0 ภาคผนวก 
 

บันทกึการประกาศใช้ 

ฉบับที ่ วนั/เดือน/ปี รายละเอยีด แก้ไขโดย อนุมัติโดย 
1 กุมภาพนัธ์  2557 ฉบบัใหม่  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 
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โรงพยาบาลภักดีชุมพล 

 

หน้าที ่3/6 

ระเบียบปฏิบัติ (System  Procedure)  เลขที ่ SP-PCT-03 Rev 00 แก้ไขคร้ังที ่ 00 

เร่ือง : แนวทางการให้ค าปรึกษาก่อนและหลงัการตรวจหาเช้ือโรคเอดส์  วนัทีเ่ร่ิมใช้   กุมภาพนัธ์ 2557 

 
1.0 วตัถุประสงค์      เพื่อเป็นแนวทางในการใหค้  าปรึกษาก่อนและหลงัการตรวจหาเช้ือโรคเอดส์  
2.0 ขอบข่าย ใหบ้ริการตั้งแต่ผูรั้บบริการ  รับบตัรคิว   วดัสัญญาณชีพ  ซกัประวติัคดักรอง   ส่งพบแพทย ์ 

แพทยร์ะบุในใบสั่งยา /  Order    น าผูรั้บบริการพร้อมแฟ้มประวติั/ใบสั่งยามาหอ้งใหค้  าปรึกษา  ให้
ค  าปรึกษาตามขั้นตอน  เจาะเลือดส่งตรวจพร้อมแฟ้มประวติั  ใบสั่งยา    ชนัสูตรตรวจสอบเลือดและ
การไดรั้บค าปรึกษาแลว้  ใหค้  าปรึกษาหลงัตรวจเลือด  ส่งพบแพทย ์ รวมถึงการบนัทึกขอ้มูล 

3.0 ค านิยามศัพท์   การใหค้  าปรึกษาหมายถึง  กระบวนการท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลอาศยัการส่ือสาร
แบบสองทาง  ระหวา่งบุคคลหน่ึงในฐานะผูใ้หก้ารปรึกษา  ซ่ึงท าหนา้ท่ีเอ้ืออ านวยใหอี้กฝ่ายหน่ึงซ่ึง
เป็นผูรั้บการปรึกษาไดส้ ารวจและท าความเขา้ใจถึงส่ิงท่ีเป็นปัญหาและแสวงหาหนทางแกไ้ขปัญหา
เหล่านั้นดว้ยตนเอง 

4.0 เอกสารอ้างองิ  
กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  คู่มือการใหค้  าปรึกษา  ศูนยสุ์ขภาพจิตเขต  5 

5.0 นโยบาย   เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลภกัดีชุมพลรับทราบและปฏิบติัไดถู้กตอ้งในการใหค้  าปรึกษา

ก่อนและหลงัการตรวจหาเช้ือโรคเอดส์  

6.0 ความรับผดิชอบ 

1.แพทย ์   สั่งตรวจเลือด LAB A   ตรวจ  วนิิจฉยั  ใหก้ารรักษา    ใหค้  าปรึกษา 

2.พยาบาล   ช4   คดักรองเบ้ืองตน้ 

3.พยาลหนา้หอ้งตรวจ  ซกัประวติั  บนัทึกขอ้มูล   ส่งพบแพทย ์ ตรวจสอบค าสั่งแพทย ์   แจง้ประสาน

พยาบาลใหค้  าปรึกษาตามตารางหรือแจง้พยาบาลท่ีผา่นการอบรมใหค้ าปรึกษาเบ้ืองตน้ 

6.พยาบาลในหอผูป่้วยใน/พยาบาลหอ้งฉุกเฉิน  ตรวจสอบค าสั่งแพทย ์   แจง้ประสานพยาบาลให้

ค  าปรึกษาตามตารางหรือพยาบาลท่ีผา่นการอบรมใหค้ าปรึกษาเบ้ืองตน้ 

7.พยาบาลใหค้ าปรึกษา  ใหค้  าปรึกษาตามขั้นตอน  บนัทึกผลในใบสั่งยาหรือOrder วา่ใหค้  าปรึกษาใน

การตรวจเลือด   ลงช่ือผูใ้หค้  าปรึกษา  บนัทึกทางการพยาบาล A:  ประเมินอาการหลงัใหค้  าปรึกษา   I:

กิจกรรมการพยาบาลท่ีให ้ E:ผลลพัธ์ท่ีไดห้ลงัใหกิ้จกรรมการพยาบาล  ส่งเลือด แจง้ผลเลือด  ส่งพบ

แพทย ์  รวมถึงการประเมินความพึงพอใจและบนัทึกขอ้มูลในใบสั่งยา  ในสมุดบนัทึกการตรวจเลือด 
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โรงพยาบาลภักดีชุมพล 

 

หน้าที ่4/6 

ระเบียบปฏิบัติ (System  Procedure)  เลขที ่ SP-PCT-03 Rev 00 แก้ไขคร้ังที ่ 00 

เร่ือง :แนวทางการให้ค าปรึกษาก่อนและหลงัการตรวจหาเช้ือโรคเอดส์  วนัทีเ่ร่ิมใช้   กุมภาพนัธ์ 2557 

 

9.เจา้หนา้ท่ีหอ้งชนัสูตร  รับ Tube เลือด  ตรวจสอบในใบสั่งยาหรือ Order วา่ผา่นการใหค้  าปรึกษาแลว้ 

8.คนงาน /พนกังานผูช่้วย  น าผูรั้บบริการพร้อมแฟ้มประวติั  ใบสั่งยา มาหอ้งใหค้  าปรึกษา 

7.0 วธีิปฏิบัติ 

กรณี.ในเวลาราชการ 

เม่ือมีผูรั้บบริการตอ้งการตรวจเลือดหาเช้ือโรคเอดส์  

1. พยาบาลเชา้  4  คดักรองเบ้ืองตน้  ใหคิ้วและส่งพบพนกังานผูช่้วยเพื่อวดัสัญญาณชีพ 

2.พยาบาลหนา้หอ้งตรวจซกัประวติั  บนัทึกขอ้มูล     

3.ส่งพบแพทย ์  แพทยต์รวจและสั่งใหต้รวจ Lab A ในใบสั่งยา 

4.พยาบาลหนา้หอ้งตรวจหรือพนกังานผูช่้วยประจ าหอ้งตรวจแพทย ์ ตรวจสอบวา่พยาบาลสุขภาพจิตท่ี

รับผดิชอบการใหค้  าปรึกษาหลกัอยูห่รือไม่ 

 4.1กรณีไม่อยู ่หรือติด Case อ่ืน พยาบาลหนา้หอ้งตรวจแจง้พยาบาลใหค้ าปรึกษาตามตารางการให้

ค  าปรึกษาหรือพยาบาลท่ีผา่นการอบรมฟ้ืนฐาน  เพื่อใหค้  าปรึกษา 

 4.2 กรณีท่ีพยาบาลสุขภาพจิตอยู ่  ใหด้ าเนินการต่อตามขอ้ท่ี 5  

5.พิจารณาผูรั้บบริการ 

 5.1กรณีผูรั้บบริการมาไม่ไดห้รือตอ้งนอนโรงพยาบาล   ใหพ้ยาบาลหนา้หอ้งตรวจแจง้พยาบาล

สุขภาพจิตหรือพยาบาลท่ีผา่นการอบรมค าปรึกษาประจ าจุดบริการนั้น ๆ  เพื่อใหค้  าปรึกษา  

5.2 กรณีผูรั้บบริการมาได ้ คนงานหรือพนกังานผูช่้วยน าผูรั้บบริการพร้อมแฟ้มประวติัและใบสั่งยา

มาหอ้งใหค้  าปรึกษา 

6. พยาบาลใหค้  าปรึกษา  ใหค้  าปรึกษาก่อนตรวจเลือด  หากผูรั้บบริการยนิยอม  ใหล้งนามในใบ

ยนิยอมตรวจเลือด 

7. เจาะเลือด 3 CC.ใส่  Tube  เขียว  ส่งเลือดพร้อมใบ Labและหรือ  OPD  Card  ใบสั่งยา    โดยบนัทึก

ระบุในใบสั่งยาวา่ใหค้  าปรึกษาโดยพยาบาลช่ืออะไร 

   

http://www.phakdeehos.org/


 
โรงพยาบาลภักดีชุมพล 

 

หน้าที ่5/6 

ระเบียบปฏิบัติ (System  Procedure)  เลขที ่ SP-PCT-03 Rev 00 แก้ไขคร้ังที ่ 00 

เร่ือง :แนวทางการให้ค าปรึกษาก่อนและหลงัการตรวจหาเช้ือโรคเอดส์  วนัทีเ่ร่ิมใช้   กุมภาพนัธ์ 2557 
 

8.เจา้หนา้ท่ีหอ้งชนัสูตรตรวจสอบเลือดและใบน าส่ง   ตรวจสอบวา่ผา่นการใหค้  าปรึกษาหรือไม่  

9.เจา้หนา้ท่ีหอ้งชนัสูตรตรวจเลือด    โทรประสานเม่ือตรวจเลือดเสร็จหรือน าผลการตรวจเลือดไปให้  

10.พยาบาลใหค้ าปรึกษา  ใหค้  าปรึกษาหลงัตรวจเลือดและประเมินผลการใหบ้ริการในแบบฟอร์ม

ยนิยอมใหค้ าตรวจเลือด  เก็บผลการตรวจเลือดแนบใน  OPD  CARD 

11.พยาบาลใหค้  าปรึกษาบนัทึกการพยาบาลในใบสั่งยาตามกระบวนการพยาบาล 

 A:( Assessment)ปัญหาทางการพยาบาลท่ีพบหลงัใหค้  าปรึกษา 

 I :(Interventions)  กิจกรรมการพยาบาลท่ีให ้ การดูแล 

 E : (Evaluation)  การประเมินผลหลงัการพยาบาล 

12.ส่งพบแพทยเ์พื่อดูผลการตรวจเลือด 

กรณนีอกเวลาราชการ 

1.แพทยส์ั่งตรวจ Lab  A 

2.พยาบาลหวัหนา้เวรหรือพยาบาลท่ีผา่นการใหค้  าปรึกษาเบ้ืองตน้  ใหค้  าปรึกษาก่อนตรวจเลือด  

3.ผูรั้บบริการลงนามยนิยอมรับการตรวจเลือด  

4.เจาะเลือด 3 CC.ใส่  Tube  เขียว  ส่งเลือดพร้อมใบ Labและหรือ  OPD  Card  ใบสั่งยา    โดยบนัทึก

ระบุในใบสั่งยาวา่ใหค้  าปรึกษาโดยพยาบาลช่ืออะไร 

5.เจา้หนา้ท่ีหอ้งชนัสูตรตรวจสอบเลือดและใบน าส่ง ตรวจสอบวา่ผา่นการใหค้  าปรึกษาหรือไม่  

6.เจา้หนา้ท่ีหอ้งชนัสูตรตรวจเลือด    โทรประสานเม่ือตรวจเลือดเสร็จหรือน าผลการตรวจเลือดไปให้  

7.พยาบาลใหค้ าปรึกษา  ใหค้  าปรึกษาหลงัตรวจเลือดและประเมินผลการใหบ้ริการในแบบฟอร์ม

ยนิยอมใหค้ าตรวจเลือด  เก็บผลการตรวจเลือดแนบใน  OPD  CARD 

8.พยาบาลใหค้  าปรึกษาบนัทึกการพยาบาลในใบสั่งยาตามกระบวนการพยาบาล  

 A:( Assessment)ปัญหาทางการพยาบาลท่ีพบหลงัใหค้  าปรึกษา 

 I :(Interventions)  กิจกรรมการพยาบาลท่ีให ้ การดูแล 

 E : (Evaluation)  การประเมินผลหลงัการพยาบาล 

9.ส่งพบแพทยเ์พื่อดูผล 
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หน้าที ่6/6 

ระเบียบปฏิบัติ (System  Procedure)  เลขที ่ SP-PCT-03 Rev 00 แก้ไขคร้ังที ่ 00 

เร่ือง :แนวทางการให้ค าปรึกษาก่อนและหลงัการตรวจหาเช้ือโรคเอดส์  วนัทีเ่ร่ิมใช้    กุมภาพนัธ์ 2557 
 
ตารางผู้ให้ค าปรึกษา 

วนั เจ้าหน้าทีห่ลกั 

(พยาบาลสุขภาพจิต) 

เจ้าหน้าทีส่ ารอง 

วนัจนัทร์ นส.ล าเพย  ไทยภกัดี นางดวงฤดี  เข่ือนเพชร  /นส.สุรางค ์ อภยัฤทธิรงค์ 

วนัองัคาร นส.ล าเพย  ไทยภกัดี นางพลจุรี  เปาะศิริ 

วนัพุธ นส.ล าเพย  ไทยภกัดี นางสิริรัตน์  มีครไทย / นางดวงฤดี  เข่ือนเพชร 

วนัพฤหสับดี นส.ล าเพย  ไทยภกัดี นส.สุรางค ์ อภยัฤทธิรงค์ 

วนัศุกร์ นส.ล าเพย  ไทยภกัดี นางมลิสา   บ่วงรักษ ์

 
8.0 เคร่ืองชีวั้ดคุณภาพ 

1.ผูรั้บบริการไดรั้บค าปรึกษาในการตรวจเลือดหาเช้ือโรคเอดส์  100  % 

2.อตัราความพึงพอใจของผูรั้บบริการในคลินิกใหค้  าปรึกษามากกวา่ร้อยละ 80 
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ตารางผู้ให้ค าปรึกษาปีงบประมาณ  2557 
วนั เจ้าหน้าที่หลกั เจ้าหน้าที่ส ารอง 

วนัจันทร์ นส.ล าเพย  ไทยภักดี นางดวงฤด ี เขื่อนเพชร  / 

นส.สุรางค์  อภัยฤทธิรงค์ 

วนัองัคาร นส.ล าเพย  ไทยภักดี นางพลจุรี  เปาะศิริ 

วนัพุธ นส.ล าเพย  ไทยภักดี นางสิริรัตน์  มีครไทย / 

 นางดวงฤด ี เขื่อนเพชร 

วนัพฤหัสบดี นส.ล าเพย  ไทยภักดี นส.สุรางค์  อภัยฤทธิรงค์ 

วนัศุกร์ นส.ล าเพย  ไทยภักดี นางมลสิา   บ่วงรักษ์ 

 

1.เบอร์โทรหอ้งใหค้  าปรึกษา  213 
2.กรณีเจา้หนา้ท่ีหลกัและเจา้หนา้ท่ีส ารองไม่อยู ่หรือติด  Case  ใหพ้ยาบาลท่ีผา่นการให้
ค  าปรึกษาแต่ละจุดบริการท่ีเก่ียวขอ้ง   เป็นผูใ้หค้  าปรึกษา 
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ผงัการไหลของงานแนวทางการให้ค าปรึกษา  ในเวลาราชการ  
 
 
 
พยาบาลเชา้  4 และพนกังานผูช่้วย 
 
 
พยาบาลหนา้หอ้งตรวจ 
            หรือsinvss 
        
 
 
 
 
         ใช่ 
 
        ไม่ 
 
     ใช่ 
 

 
 
 

      
เจา้หนา้ท่ีชนัสูตร 
 
 
 
 
 
 

 
 

     ผูรั้บบริการ 

 คดักรองเบ้ืองตน้  ใหคิ้ว /วดัสญัญาณชีพ 
 

 ซกัประวติั  บนัทึกขอ้มูล 

   

 ไม่ 

 พบแพทย ์  /แพทยต์รวจอาการ 
แพทยส์ัง่ Lab A ระบุในใบสัง่ยา 
          
 

น าผูรั้บบริการ/OPD  Card  
     ไปหอ้งใหค้  าปรึกษา 
    
 
 

           ส่งพบแพทย ์
 

          บนัทึกขอ้มูล 

ใหค้  าปรึกษาหลงัตรวจเลือด 
              
 

เจาะเลือด 3  ซีซี   ส่งเลือดพร้อมใบ Lab 

 ใหค้  าปรึกษาก่อนตรวจเลือดและลงนามยนิยอม 
 
 

พยาบาลหนา้หอ้งตรวจ 
แจง้พยาบาลใหค้ าปรึกษาตาม
ตารางการใหค้  าปรึกษาหรือ
พยาบาลท่ีผา่นการอบรมฟ้ืนฐาน 
 
 
 

 

พยาบาล
สุขภาพจิตอยู่ 

      โทรแจง้เม่ือผลเลือดเสร็จ 
 
 

  พยาบาลหนา้หอ้งตรวจแจง้  
พยาบาลสุขภาพจิตหรือ 
พยาบาลท่ีผา่นการอบรมฟ้ืนฐาน 
    
 
 

ผูรั้บบริการมาได้ 
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ผงัการไหลของงานแนวทางการให้ค าปรึกษา    นอกเวลาราชการ  
 
 
 
 
พยาบาลหวัหนา้เวร 
หรือพยาบาลท่ีผา่นการ 
ใหค้  าปรึกษาเบ้ืองตน้ 
 
 
 
     
 
 
เจา้หนา้ท่ีชนัสูตร 
 
 
 
 
 

 

     แพทยส์ัง่ Lab A 

     ใหค้  าปรึกษาก่อนตรวจเลือด 
 

     

รายงานผลใหแ้พทยท์ราบ 
 

        บนัทึกขอ้มูล 

ใหค้  าปรึกษาหลงัตรวจเลือด 
              
 

    ลงนามใบยนิยอมก่อนตรวจเลือด 

 เจาะเลือด 3 ซีซี   ส่งเลือด 
พร้อมใบ Lab 
 
 

 
 

      ประสานเม่ือผลเลือดเสร็จ 
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